
 סדנת מנהיגות 
 

 ים שאנחנו מתמודדים איתם ביומיום קשי

 ים שינויקשה לאנשים לקבל  •

 התמודדות מול אוכלוסיה חרדית •

 העלאת מודעות   •

 הטמעת תוכניות , חסכון בכסף  וניגודי עניינים פרסונליים  •

 שיתופי פעולה שאינם פורים  –נסיונות להרמת נושאים  •

 אי שיתוף ידע  •

 בחירה בין עיקר ותפל  •

 יך רותמים אותם , א מיהם השותפים המיטביים •

 חשיבות של בריאות הציבור בקרב הדור הצעיר ודור הרופאים הצעירים בפרט  •

 שיוך רפואת השיניים לבריאות הציבור  •

 שיתוף פעולה תוך מתן מקום לדעות שונות  •

 שימוש באנשי מקצוע  •
 

 

 ניע לכיוון המטרה.לאנשים כאן יש מטרה ברורה ומזהים פה בסדנה מקום עם פוטנציאל לה

 הצורך ליצר שיתופי פעולה ושותפות. 

 איך אנחנו יחד מקדמים רעיון?

 

 תהליך שבו אנו עושים צעד אמיץ ויוצאים ממקום הנוחות שלנו, ככה תתחיל ההתקדמות. 

, כשאנחנו רוצים לזהות אדם כמנהיג, צריכים לראות אותו עושה  אדם לא מחזיק כל חייו כמנהיג

 מנהיגות. מעשה של 

 כמשהו אלטרואיסטי, אבל מנהיגות זה לקחת סיכון, לזוז מהמקום הנוח.  מנהיגותאנו רואים 

 

 מטרת הסדנה להתנסות וללמוד לרתום אנשים, לזהות חסמים, נקודות חוזק ובחירת שותפים נכונים. 

 אני רואה את עצמי באישון של האחר.   –אישקוף 

 

 מסקנות 

 הליבה, ערכי פריפריה  ערכי  - ליצר זהות מקצועית אישית

 ? מי בעלי עניין ו יוצאים עם זה החוצה? מי שותפים?כיצד אנחנ

 

 

 

 

 



 

 דיון בדבר בריאות הציבור 

 

 אין חוק זכויות הבריא,  

במקום פקודת בריאות העם, חוק שיגדיר את השחקנים השונים, שיסדיר את חובת המדינה לגבי  

 האזרחים.  

יבה וכשהכנסת נפלה הועדה התפרקה. צריך להכין לוחות זמנים  דב חנין ליווה באת ועדת בריאות וסב 

 לקדם את הנושא. 

 באג'נדה של חברי כנסת שונים יהיה עם מי לעבוד ואנחנו לא מתחילים מאפס. 

 פורום בריאות הציבור זה קואליציה של ארגונים שונים. וצריך לקבל משאבים שיהיה בר קיימא. 

ים, טבק, תזונה בר קיימא, ואנחנו מצליחים לקדם דברים  סוניבתחום ח  שותפויות בפורום יש לנו  

במסגרות הללו.  אנחנו מנסים לדבר במובן העמוק, יש החלשה מכוונת, לא רוצים מקצוענות  

 שלו לקדם תועלת כלכלית.   שבאג'נדה)מעדיפים אג'נדה פוליטית/כלכלית(. מחליש זה מי  

מדינה מקבל החלטה היא צריכה לבדוק  כלי שמגן על התעשיה, כש – רגולטורי אימפקט אססמנט 

 בכלכלה. צריך לייצר כלי כזה לבריאות הציבור. שזה לא פוגע 

 יבור שיכיל יותר אנשים ופעילויות? איך ממנפים את איגוד רופאי בריאות הצ 

האיגוד רופא הילדים בישראל רצה לפתוח את שורותיו לאחיות/דיאטניות... שינו שם לאיגוד רפואת  

 בישראל ובכך הגדיל את שורותיו. הילדים  

 כמו איגוד רפואת בריאות הציבור.  -שינוי סמנטי של השם 

 

לעומת זאת  מי שיוצא להתמחות בבריאות הציבור המשרד מממן והוא יוצא לרוטציות.   בווטרינריה

 ברפואת שיניים המימון הוא של המתמחה. 

מתמחים בשנה, אין מספיק רופאים בתחום, הרוב זה עובדים סוציאלים   60בארה"ב יוצאים כ

 שעובדים בתחום.  

פה יש אחיות אפדימיולוגיות, אך אחיות אלו רובן מבוגרות ואין אחיות בריאות הציבור חדשות. אנחנו  

 חייבים מאבק לשפר את תנאים של אחיות בריאות הציבור. 

  ינרי, הרצון להיות מקצוע בודד )ממלכה של אחיות( אין חשיבה רק מקצועית,דיספל-זה מקצוע מולטי 

לתוך   תזונה, רפואה, פיזיותרפיהלהיות מרכזים רב מקצועיים. להכניס   מרכזי טיפות חלב צריכים

 המרכזים. 

 

 איך אפשר לחזק את בריאות הציבור בקופה? 

Health impact assessment   נעת. איתורים מוקדמים למניעת  קופות החולים מקדמים רפואת מו

 הו יישומי. הם עובדים ברמת הפרט, הם לא רואים את תפקידם בעיסוק בבריאים. תחלואה. צריך מש

 דווקא הנושא של ביג דאטה נותן להם יתרונות להגיע לציבור רחב.  

 טיפות החלב של הקופות נבנו לפי מודל טיפות חלב של משרד הבריאות.  

 ים להכנס לתחום בריאות הציבור. לשכנע משפטנים וכלכלנ

 הבעיה היא מי יעסיק אותם אחר כך. 



 אני אמצא עבודה בתחום הזה בעתיד?   האם -השאלה הראשונה של סטודנטים

 יש בעיה מציאת עבודה יישומית שאינה רק מחקרית. לעומת זאת יש מחסור בתחום המחקרי. 

כמו שזה בעולם, לא חייב   - ות הציבורצריך לרווח את המשרות, אין סגנים לרופאי נפה. רשות בריא

 להיות נשלט ע"י הממשלה בלבד )מצטרף לחוק שנדב הציע(

 האם יש תקינה רלוונטית לבריאות הציבור? 

אין אינדיקטורים לבריאות הציבור, התקנים נשארו אותו הדבר, יש רופא אחד מפתח תקווה עד ים  

 המלח. 

 יש למסד את התקינה. 

 ה משפיע על היכולת שלנו לעשות שינוי. רופאי מחוזות לא נראים וז

 

 פתרונות: 

 מפתח תקינה

 חקיקה ראשית 

 שקיפות מידע 

 

ICDC   .שיהיה לו את כל המידע ואז יכולים לקבל החלטות נכונות ויעילות 

 

 צריך לחייב את הקופות לתת מידע למשרד הבריאות. 

מידע על בריאות התושבים, זה  אנחנו מעוניינים שראש העיר יפנה ללשכת הבריאות המחוזית לקבל 

 יחזק את המעמד של הלשכה. 

 

   -לאה רוזן 

 לא להגיד שבריאות הציבור שווה לרפואה מונעת, זה הרבה יותר רחב.  

 נתונים זה מאוד חשוב 

 תשתית למחקר ולתפקוד בתחום שלנו, צריכים תקנים. 

קשה לשיתוף פעולה  והגשנו ב האירופאי התחברנו לבתי הספר לבריאות הציבור  –נדב דוידוביץ 

 והשאלות שנשאלו שם זה בדיוק מה שהועלה כאן. 

בתי הספר לבריאות הציבור הם קריטיים, אנחנו צריכים לשלב אותם בישיבות האיגוד ובפעילות  

 האיגוד. החיבור יאפשר לפתוח קורסים משותפים. 

   MPHימוד של  אפידמיולוגי בבתי הספר לבריאות הציבור. אין פרקטיקה בתוך הל  fildאין   -ערן 

יש ליצור תקשורת של ארבעת המנהלים של בתי הספר לבריאות הציבור, צריך ליצור קורסים  

 משותפים. 

 אנחנו צריכים לשקף את הפערים והדרישות שלנו. ולקבוע תקינה לפי התפלגות המחלות באוכלוסיה. 

 בבריאות הציבור.   MPHהקלות בקבלה ללימודים לבוגרי  -אנה



ליטיקאים והציבור. אנחנו לא עובדים מספיק ברמה סבירה, כשהפוליטיקאים  הקש עם הפו  – יעל 

מושבעים להציע שעתיים להדרכה וכך גם על עיתונאים.  להציע קורסי בחירה בחוגים אחרים )מדעי  

 המדינה, פוליטיקה וממשל, תקשורת...(  אם זה נעשה זה נעשה ברמה ספורדית ולא רחבה. 

 חנו הממשק שלה עם רפואה.אני רוצה לצאת מהרפואה, שאנ

 ברמה קונקרטית להציג את עצמנו כאיש בריאות הציבור.  - חגי

החוק של בריאות הציבור הוא קריטי, צריך להכיל בתוכו את התקינה, מפתחות התקינה,   - רונית

 רציונל, כמו חוק בריאות ממלכתי. צריך לעשות אותו כסטנדרט. 

בריאות הציבור )נדב מציע  זה הזדמנות לאנשי  . 2020, כמו שעשו את התוכנית 2050בריאות 

   להצטרף לתמ"א( 

יש הרבה קולות קוראים למחקרים, כשמחליטים על קולות קוראים הם מחליטים מהשרוול. צריך לכוון  

 . אותם לבריאות הציבור. צריך להפגש עם כל המדענים הראשיים 

   - דורית

 שא, זה איום. להכניס את הנושא של קיימות לבריאות הציבור. זה לא נו 

 משבר אקלימי, מחלות מתעשיית המזון מן החי. 

אנחנו צריכים לפעול מתוך הבנה שאנחנו בעת חירום. צריך לכתוב מה האיומים ומתוך זה צריך לגזור  

 מה המקצועות והצרכים שהאיומים יצטרכו להתמודד. 

 אני אעזור למצוא את המאמרים על הנושאים שדוברו כאן.  –יותם 

העלאת מיסוי על דברים מזיקים, לצערי בארה"ב המס לא הולך לבריאות הציבור, אבל אפשר לקבוע  

 שהמס על דברים בטוחים הולכים לבריאות הציבור. לכל הדברים האלה צריכים תקציבים. 

עדרות מהפורום הזה.  ניתן לעשות בכנס מושב  אני מודאגת שהאחיות של בריאות הציבור נ - אילנה

 על סיעוד עם יו"ר של סיעוד. 

רוקח מחוזי לא מגיע, רופאים מחוזיים, נפתיים ורפואי לישכה. אנחנו לא מצליחים בהדברות עם אנשי  

 הלשכה ולהבין למה הם לא מגיעים. 

לענות על כך. אנחנו    אני מבקשת לקבל טיוטת נייר ולתת שבועייםכאשר האיגוד מוציא נייר עמדה, 

 חייבים בתרבות ארגונית שחברי האיגוד ירגישו חלק. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



השונים בבריאות   ת הציבור ככ חשובה, מהם המקצועות הכנת מסמך מפורט שמספר למה בריאו

הציבור, ובסוף נצא עם המלצות מוגדרות איפה אנחנו רוצים להיות ומה אנחנו רוצים שירקה. אנחנו  

הסכם הקיבוצי של הרופאים, אבל באותה מדימה מה צריך לעשות בכל גוף  מסתכלים על ה

 המכשיר/מעסיק עובד בריאות הציבור. 

 משימות  וחלוקת משימותשלד המסמך 

 נוכחים: 

 שלמה יוצא לשבתון, נכנסת לתפקיד במקומו.   –לנה, רופאת שיניים 

 רופא שיניים מחוזי   –רופא שיניים   -איתן דקל 

 שיניים מחוזי רופא   - נדין ויקובסקי

 דורית  

 יעל בר זאב  

 נדב

 חגי 

 אילנה 

 יעל אולפינר 

 

 המעמד לא תופס את המקום המרכזי בהבנה שקיימים רופאי בריאות הציבור.  

 

ופוליטיים ולכן לא רוצים שנהיה חזקים.   הקשיים בכל העולם, אנחנו מאיימים על אינטרסים כלכלייים

 אנחנו צריכים לפעול בחוכמה. 

 הציבור לא יודע מה זה בריאות הציבור. 

 הייתי מצפה מסיגל ואיתמר להיות בפרונט של ההתפרצות, אך כן מצליחים בתקשורת 

 בסקרי מתמחים. בריאות הציבור זה מקום אחרון  

 גיוס ושימור כוח אדם בבריאות הציבור,  

EIS   .תוכנית הכשרה לבעלי דוקטורט עושים הכשרה באפידמיולוגיה מקצועית 

 ברגע שיש תוספת שכר על תואר אז אנשים יעשו את התואר. 

יש לנו אינטרס שיבואו קלינאים ויכנסו למקצוע ולכן צריך לבנות מסלול הסבה. אצל רופאים יש  

 אינטרס לבוא.   אם ניצור מקצוע התמחות על יהיה להם - התמחות בסיס והתמחות על 

שנה שלמה, יום בשבוע, הכרות עם האתגרים המרכזיים של מדינת   -קורס סגל בכיר  שדורית עברה

 ישראל. נעשה במדרשה הלאומית בירושלים. אפשר לעשות קורס רב מקצועי לבריאות הציבור. 

 ביטרמן   – . אפשר לנסות מהמכון הלאומי לקרן בת שבע יש מענקים קטנים לצורך הקמת ועדות

 לנסות לחפש משהו פורמלי. 

 לנסות שהכנס יהיה בנושא בריאות הציבור.   - המועצה לשלום הילד

שאלות, מקבלים תשובות    3שואלים  - ארוחות ערב אזרחיות. משרד ראש הממשלה    -ניהול הסטרס 

 מאנשים שבד"כ לא מודעים לתשובתם. 



 הטבק( אנחנו צריכים לנצל את המס הצבוע של בריאות הציבור )כמו מס על 

 לבדוק עם אלעד אם חברי הכנסת החדשים עוברים אוריינטציה  

 

 תוכנית העבודה שלנו,  

 חקיקה   -נדב

 רופאי השיניים.   – שילוב אינטגרציה בין המקצועות 

 רופאי השיניים היו רוצים לקבל יותר מעמד ואפשרות להבחר. 

 אנחנו הרבה יותר חזקים כשאנחנו מאוחדים,  

 + אחות בריאות הציבור)לבדוק את ליאורה( יוליה - וטרינרית  דורית + לנה + - כוח אדם

 תקציב השינניות זה תוספת שלישית, התקציבים היו שם.  

סדנה בינלאומית של המכון הלאומי, מציגים סוגיה מה עושים בארצות אחרות. אורי מנור, אבי  

 ישראלי, לבחון יחד איתם. הם מחפשים רעיונות. 

שירות , נציגי קופות חולים. לא רואים התגייסות בקרב קופות החולים כמו עם  שיתוף ספקי   -ודים 

 טיפות חלב. 

   MPHרופאי השיניים ביקשו מהקופות שמבקשים שרופאי שיניים המחוזיים של הקופות יהיו בעלי  

 לבדוק הגדרות של רופאי קופה מחוזיים. 

לוסיה הערבית שיותר אנשים  וכיש פערי תחלואה גדולים בין קבוצות לפי דת. יש התרוממות בא 

 נכנסים למקצוע. 

 מנסים לעשות אדפטציה תרבותית 

 לצרף רופאים תעסוקתיים. 

 לנסות לעניין את הבוגרים האמצעות בית ספר לבריאות הציבור.  

 אתגר של שינוי אקלים )אולי לשלב את שלומית(   –אילנה + דורית אדלר 

 

 

 

 


